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Dziekan

WYDZIALU EKONOMII, ZARZi\DZANIA I TURYSTYKI
w Jeleniej G6rze

dzialaj~c na podstawie upowawienia JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu
oglasza

KONKURS

na stanowisko adiunkta
w Katedrze Ekonomii i Polityki Ekonomicznej

w zakresie:
polityki ekonomicznej, makroekonomii oraz jinans6w publicznych,

Do konkursu mog<!,przyst<!,picosoby, ktore spelniaj<!,warunki okreslone w Ustawie z dnia 271ipca 2005 roku Pra-
wo 0 szkolnictwie wyzszym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365 z poin. zm.) oraz Statucie Uniwersytetu Ekonomicznego we
Wroclawiu.

Kandydaci na stanowisko adiunkta powinni:
_ posiadac co najmniej stopieiJ.naukowy doktora w dziedzinie nauki ekonomiczne,
_ .wykazywac siy doswiadczeniem i dorobkiem naukowym z zakresu nauk ekonomicznych, w tym z polityki eko-

nomicznej, fmansow pubJicmych, gospodarki przestrzennej, zarz<!,dzaniakryzysowego,
_ posiadac kompetencje merytoryczne do prowadzenia zajyc z Makroekonomii, Biznes planu, Prawa gospo-

darczego, Polityki gospodarczej, Kluczowych problem6w gospodarczych _ analiza ekonomiczna,
_ posiadac umiejytnosc prowadzenia samodzielnych badaiJ.naukowych,
_ posiadac doswiadczenie dydaktyczne,
_ wykazac siy znajomosci<!,co najrnniej jednego jyzyka obcego.

Kandydat powinien zloZyc nast~puj~ce dokumenty:
_ podanie do 1M Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu,
_ Zyciorys,

kwestionariusz osobowy,
_ odpisy dyplomow poswiadczaj<!,ce nadanie stopni i tytulow naukowych,
_ autoreferat informuj~cy 0 zainteresowaniach i osi<!,gniyciach naukowo-badawczych, dorobku dydaktycznym i

organizacyjnym kandydata,
_ wykaz publikacji i referat6w,
_ oswiadczenie 0:

• spelnieniu wymagaiJ. okreslonych wart. 109 ust. I Ustawy Prawo 0 szkolnictwie wyzszym
• wyborze Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu jako podstawowego miejsca pracy w rozumlemu

Ustawy Prawo 0 szkolnictwie wyzszym
• wyrazeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbydnych

do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustaw<!,z dnia 29.08.1997 r. 0 ochronie danych osobowych (Dz.U.
z 2002 r. NrlOl, poz. 926 z poin. zm.).

Dokumenty naleZy skladac w Dziekanacie Wydzialu Ekonomii, Zarz<!,dzania i Turystyki Uniwersytetu Ekono-
micznego we Wroclawiu (ul. Nowowiejska 3, 58-500 lelenia Gora, budynek A, pok. 55, tel. 757538229). Niezbyd-
ne druki do pobrania znajduj<!,siy na stronie:

www.ezit.ue.wroc.pl!o_wydziale/2361/oferty_pracy_stanowiska_naukowo_dydaktyczne.html
Termin skladania dokument6w uplywa w dniu 30 sierpnia 2013 roku (w przypadku przeslania zgloszenia poczt<!"
liczy siy data stempla pocztowego). Rozstrzygni~cie konkursu nast<!,pinie poiniej niz w ci<!,gu2 miesiycy od jego
ogloszenia.
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